
ما بيهمين أن تقول إنه ليس هناك رواية صحيحة تثبت أن أحدا من الصحابة شارك، هذا طيب لكن  الشيخ :

  هذا سليب، اإلجيايب من الذي شارك ؟ من سبب هذه الفتنة ؟

لنتائج اليت توصلت إليها أو توصل إليها البحث أن قاتل عثمان رضي اهللا تعاىل عنه يف من ضمن أيضا ا السائل :

وجبلة هذا لقب له وليس امسا  (جبلة)اإلسناد الصحيح السليم من العلل أنه رجل أسود من أهل مصر يقال له 

مل أن يكون عبد اهللا بن له ويعين كما ذكرت الرواية الرجل األسود، فهنا ذكرت كالم حمب الدين اخلطيب أنه حيت

سبأ هو ألن الصفات اليت وردت عن عبد اهللا بن سبأ مشاة أو قريبة من صفات هذا الرجل األسود الذي هو 

  من أهل مصر .

  والرواية اليت تقول بأن ابن أبو بكر الصديق دخل عليه شو قيمتها ؟ الشيخ :

الصديق يف قتل عثمان رضي اهللا عنه مل يصح منها إال الروايات اليت وردت يف اام حممد بن أيب يكر  السائل :

  أنه دخل عليه فوعظه عثمان رضي اهللا تعاىل عنه فخرج وتركه 

  احلمد هللا . الشيخ :

  هذه اليت رواها ابن عبد الرب يف كتاب االستيعاب بإسناد حسن . السائل :

  راجم ؟أيوه، إسناد ابن عبد الرب من أوله إىل آخره وجدت لرجاله ت الشيخ :

  هو نقلها عن أسد بن موسى، نقل هذه الرواية عن أسد بن موسى ! السائل :

  وأسد بن موسى عن من ؟ الشيخ :

أسد بن موسى عن زهري بن معاوية عن كنانة موىل صفيه مث ذكر كنانة شهد يوم الدار، وأنا ذكرت  السائل :

  الكالم يف كنانة

هذه الرواية كلهم مرتمجون وكلهم ثقات قلت هو نقل عن أسد بن  رمحك اهللا، السؤال، أنا سألتك رجال الشيخ :

  موسى هذا ليس جواب السؤال واضح ؟

  نعم، يعين االسناد من أسد بن موسى إىل منتهاه أو من ابن عبد الرب إىل أسد بن موسى !  السائل :

  ابن عبد الرب . الشيخ :

سناد، ابن عبد الرب نقل عن أسد بن موسى بدون أسد بن موسى مصنف وهو ينقل عنه مباشرة بدون إ السائل :

  إسناد .

  إذا هنا ال يصح أن يقال بإسناد حسن الشيخ :

  ألنه نقله عنه نقال . السائل :



أنت بتقول ألنه تعلل ماذا ؟هذه مجلة تعليليه تعلل ا ماذا ؟ أنا بقول ال يصح أن تقول واحلالة كما  الشيخ :

ز أن تقول اإلسناد حسن ألنه هذا إسناد معلق عند ابن عبد الرب أليس  شرحت آنفا أنه إسناد حسن، الجيو 

  كذلك ؟

  بلى ولكن أقول إسناد حسن باعتبار من أسد بن موسى . السائل :

  أيوه ال يقال، ال يقال حينذاك إسناد ابن عبد الرب حسن الشيخ :

  ر هو من أسد بن موسى .نعم ما يقال إسناد ابن عبد الرب لكن بإسناد حسن مطلقا واملصد السائل :

أنت تقول حيق لك أن تقول بارك اهللا فيك روى أسد بن موسى، لكن سيأتيك السؤال وأين السند إىل  الشيخ :

أسد ؟ ال ندري، إذا ما صح السند ألن هذا حكمه حكم األحاديث املعلقة وإن شئت قلت احلديث املنقطع 

  أن نعرف . فبني ابن عبد الرب وأسد بن موسى مفاوز إذا ينبغي

هذه النقطة أنا اتصلت فيك يا شيخ يف شأا هذه ألن عندي تاريخ دمشق البن عساكر يروي عن  السائل :

طريق كتب مفقودة كثرية فهل أدرس اإلسناد من ابن عساكر نفسه إىل منتهاه أو أين أقف عند املصنف الذي 

من مصنف هذا الكتاب؟ فهذه النقطة كنت أنا اشتهر أن له كتابا وابن عساكر يروي عنه من كتابه هذا وأدرس 

يف تاريخ دمشق البن عساكر ارجع إىل اإلسناد من أوله ولو كان كتاب مصنف إال يف روايتني أو ثالثة هذه منها 

اعتمادا على أن ابن عبد الرب ينقل من كتاب أسد بن موسى مباشرة فحصلت الثقة يف نفسي أن هذا موجود يف  

 تركت البحث عن إسناده من ابن عبد الرب إىل أسد بن موسى وصرت أدرس من أسد كتاب أسد بن موسى، مث

  بن موسى إىل منتهاه ! 

هذا الكالم أخي غري مسلم، هل تعتقد أن كل رواية تروى عن أسد بن موسى أو غريه من الضروري أن  الشيخ :

  تكون هذه الروايات كلها يف كتاب أسد بن موسى ؟

ىل أسد بن موسى ما نستطيع أن جنزم انه يف كتاب أسد بن موسى ولكن حصل شيء الباحث : كل ما ينسب إ

  من الثقة يف نفسي لنقل ابن عبد الرب وهو ثقة عن كتاب أسد بن موسى

احلليب : شيخنا أقوى شيء هذا السؤال األخري، أنا كنت أريد أن أتكلم لكن السؤال األخري هذا حل اإلشكال 

بن موسى قال حدثنا فالن هل يلزم من رواية أسد بن موسى أن يكون يف كتابه؟  يف ظين، بيقول هو وروى أسد

كثريا يروي عنه بدون أي كتاب بدون أي ( البدع والحوادث البن وضاح )وأسد بن موسى انظر يف كتاب 

  شيء عرفت كيف فبالتايل ال يلزم أن يكون

  أي نعم الشيخ :



  احلليب : هذه نقطة مهمة جدا

الكتاب الذي يذكر يف قصة فتنة عثمان رضي اهللا عنه انه أرسل إىل وايل مصر إذا جاءكم  طيب حول الشيخ :

  فالن فاقتلوه بدل فاقبلوه شو قيمتها هذه الرواية ؟مرت بك

  الباحث : فاقبلوه ما مرت علي

  فاقتلوه ؟ الشيخ :

  الباحث : فاقتلوه جاء يعين متضمن هذا أما ذه اللفظة فاقتلوه

  اريخ يذكر أن أصل الرواية فاقبلوه حرفت إليقاع الفتنة فاقتلوهيف الت الشيخ :

  الباحث : هو ياشيخ الذي يعين بدا يل من البحث انه ال كتاب مكتوب من عثمان أبدا

  عفوا هال صار معك قفز اآلن، قلت فاقبلوه ماعرفته فاقتلوه عرفته ؟ الشيخ :

  الباحث : أنا اآلن ما فهمت السؤال؟

رسل خطابا إىل وايل مصر مع شخص يريد قتله فهذا حسب ما جاء يف التاريخ الذي حيتاج إىل عثمان أ الشيخ :

تفليه وتنقية كما فعلت وجزاك اهللا خريا فحرف كلمة فاقبلوه إىل فاقتلوه هذا مذكور يف بعض كتب التاريخ اليت كنا 

واية فاقبلوه وإمنا على رواية فاقتلوه قرأناها قدميا قبل التوجه إىل خدمة السنة، فلما سألتك قلت مل تقف على ر 

  لكن أخريا كأنك نفيت أيضا الرواية الثانية أكذلك ؟

  الباحث : شيخ على معناها وقفت أما على نفس اللفظة فاقتلوه ال، الذي ورد انه ام عثمان

عد ذلك اآلن السؤال هناك خطاب أم ال ؟هناك خطاب مرسل من عثمان إىل وايل مصر أم ال ؟ مث ب الشيخ :

  يصح أن تقول أما املعىن فبلى أما اللفظ فال

  الباحث : مل يكتب عثمان بن عفان خطابا قط 

  إذا هذا هو اجلواب، فليس هناك فاقبلوه وال فاقتلوه الشيخ :

  احلليب : هل وقفت على شيء يف هذا؟

مخس أن املنفي يرد واحملروم الباحث : ام بذلك، ام فلما جاءه وفد املصريني والعراقيني واصطلحوا معه على 

اخل، مث رجعوا إىل ديارهم ويف الطريق اكتشفوا رجل يعرض هلم مث يهرب يعرض هلم كأنه يقول خذوين   - يعطى 

كما يف الرواية، هنا توقفوا وقبضوا عليه وفور قبضهم عليه سألوه ماخربك؟ قال معي خطاب من عثمان إىل وايل 

شفوه فوجدوا فيه أن يقتل حممد بن أيب بكر وفالن وفالن وحيلق حلاهم كما مصر خمتوم، فطلبوا منه كشفه حىت ك

يف بعض الروايات ويفعل ويفعل، هنا رجع الوفد إىل املدينة وجاؤو حياجوا عثمان رضي اهللا عنه بذلك فحلف هلم 



م وجدوا مع عثمان بأنه مل يكتب كتابا قط، فاموا مروان ألم وجدوا عليه خامته كما يقولون ويزعمون وأل

هذا الرجل أيضا بعري لعثمان فهنا قالوا أما أن تكون أنت كتبته أو أن واليك الذي حيمل خامتك قد كتبه مث ثارت 

الفتنة، هذا جممل الروايات اليت وردت يف ذلك ولكن أنا شككت يف صحة أن يكون هذا مرسل من مروان أو 

وضعت احتمال احتملته أم يكونوا يف الطريق دبروا هذه من عثمان أو غريه والذي ترجح لدي أو ملت إليه و 

  املؤامرة وكتبوا هذا اخلطاب وأوعزوا إىل هذا الرجل أن يأيت ويعرض هلم كأنه يقول خذوين 

أبو حيي : أنا استدليت على هذا بأن هذا الكالم من الشخص هذا كونه يعرض نفسه ولكونه عرض نفسه معىن 

  ذلك انه منهم

ت أنه هناك طرق أخرى إىل مصر غري الطريق اللي سلكه هؤالء فلو كان مريد الوصول إىل مصر الباحث : وذكر 

  فعال لسلك طريق أخرى ملا جاء يتعرض هلم 

طيب يعين ممكن تلخيص ما صح يف فتنة عثمان، شو موقف علي ؟شو موقف احلسن؟ موقف احلسني  الشيخ :

  وو اخل

لروايات الصحيحة واليت بدا يل أا حسنة مؤلفة من بعض الباحث : نعم أنا خلصت ما صح فقط أخذت ا

صفحة هي اليت بيد األخ علي اآلن،  230الروايات وصورت منها صورة للحادثة ارجوا إن تكون متكاملة بلغت 

ولكن من أهم ما فيها ألا كثرية أهم ما فيها موقف الصحابة من الدفاع عن عثمان رضي اهللا عنه وعقدت له 

بحث خاص يف فصل يوم الدار دفاع الصحابة عن عثمان رضي اهللا عنه ويتلخص ذلك يف أن فصل خاص، م

األنصار جاءته كما صح ذلك جاءته األنصار وعرضوا عليه الدفاع وقالوا له إن شئت كنا أنصار اهللا مرتني أي 

اء احلسن بن علي نصروا الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف اهلجرة وننصرك اآلن، وأيضا جاء ابن عمر وأيضا ج

رضي اهللا عنه وجاؤو عدد كبري ذكرم مع عزو املعلومات إىل مصادرها وذكر حكمها واإلحالة إىل امللحق، ألين 

قسمت البحث إىل قسمني ملحق وخالصة، يف امللحق تكون الرواية بإسنادها من املؤلف إىل منتهاه إىل املنت مث 

الصة هي خالصة هذه الروايات، فكنت اذكر موقف الصحابة مث الكالم على الرجال والعلل واألسانيد، واخل

  اذكر حكم الرواية واعزوا اىل امللحق 

  طيب ما ينسب إىل عثمان من تولية أقاربه من بين أمية يف شيء صحيح ؟ الشيخ :

  الباحث : هذا يعد من مربرات اخلروج اليت برر ا اخلارجون عليه اخلروج عليه

  ن اجلواب حيدة، حيدة ع الشيخ :

  الباحث : ال سأذكر اجلواب ياشيخ



  ال، خري الكالم ماقل ودل، قل يوجد أو ال يوجد بعدين إن تتطلب األمر التفصيل فصلت لنا الشيخ :

  الباحث : ال يوجد

  هذا مترين عملي من الشيخ للمناقشة (الباحث)احلليب : يا أخ حممد 

  ظات، إذا حتب أقرأها ؟الباحث : على اخلامتة يعين تفيدونا إذا فيه مالح

  اقرأ  الشيخ :

  الباحث : بسم اهللا الرمحن الرحيم: 

احلمد هللا الذي حبمده تتم الصاحلات والصالة والسالم على خامت األنبياء نبينا حممد وعلى اله وصحبه وسلم 

  تسليما كثريا وبعد

  أما كلمة وبعد فهذه خالف السنة، والسنة أما بعد . الشيخ :

  أهم النتائج اليت ظهرت يل من خالل هذا البحث هي كما يلي: الباحث : فإن 

أوال: انه قد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إخباره بوقوع فتنة يقتل فيها عثمان رضي اهللا عنه وأنه دعا 

  الناس إىل أن يكونوا معه عند اشتعاهلا وانه حدد زمن وقوعها وان عثمان وأصحابه على احلق واهلدى فيها 

  ماذا تعين ؟ (حدد زمن وقوعها) الشيخ :

(تدور رحى اإلسالم لخمس وثالثين أو ست الباحث : يف احلديث الذي يقول فيه عليه الصالة والسالم 

  وأنا كنت نقلت عن السلسلة تعليقكم على هذا احلديث والكالم فيه وثالثين أوسبع وثالثين)

  ثني ؟وقتل عثمان كان يف السنة اخلامسة والثال الشيخ :

  الباحث : أي نعم

  طيب تابع  الشيخ :

الباحث : ثانيا: انه أشار إىل عظم هذه الفتنة حىت قرا مبوته صلى اهللا عليه واله وسلم وبفتنة الدجال وان من 

جنا منها فقد جنا وانه سيستشهد فيها عثمان رضي اهللا عنه وهو على احلق، صابرا على القتل معطيا له شهيدا 

هادته هذه إىل جنة اخللد ثالثا: انه اخرب عثمان رضي اهللا عنه بوقوع هذه الفتنة وانه سيطلب منه ينتقل بعد ش

خلع اخلالفة وأمره بان ال يفعل رابعا: أن النيب صلى اهللا عليه واله وسلم بني عظم هذه الفتنة وان من جنا منها 

اصرها تكون بعدم اخلوض فيها بالباطل فقد جنا وان ذلك يشمل من عاصرها ومن مل يعاصرها وجناة من مل يع

خامسا: أن ما تناقلته املصادر من معايب ألصقت بعثمان رضي اهللا عنه منها ما صح صدوره من اخلارجني عليه 

ومنها ما مل يصح ومنها ما اشتهر ومل أقف على إسناد له وان هذه املعايب بأقسامها الثالثة إمنا هي يف احلقيقة 



فرتاة عليه وإما اجتهاد منه مأجور عليه سادسا:أن شخصية ابن سبأ شخصية حقيقية دلت إما مناقب له وإما م

على وجودها الروايات الصحيحة ومل تنفرد بإثباا روايات سيف بن عمر التميمي بل رواها غريه بأسانيد صحيحة 

  وضعيفة. 

ن النيب صلى اهللا عليه واله وسلم سابعا: وجوب احلذر عند احلديث عن مواقف عثمان رضي اهللا عنه يف الفتنة ال

أرشده إىل مواقف يقفها عند حدوث هذه الفتنة مل يصلنا منها إال اليسري ثامنا: أن عقيدة السلف يف الصحابة 

هي عدم اخلوض فيما شجر بينهم إال عند ظهور مبتدع يقدح فيهم بالباطل فيجب عند إذ الدفاع عنهم باحلق 

ى عن احد من خلقه أال وهو يعلم سبحانه انه سيوافيه على مرضاته، ومبا أن والعدل تاسعا: أن اهللا ال يرض

الصحابة قد رضي اهللا عنهم فان خامتتهم حتما ستكون على خري وهذا ما وقع فعال عاشرا: أن عثمان رضي اهللا 

ليه وقتله له عنه بذل ما بوسعه يف سبيل إمخاد الفتنة منذ قدوم أهل األمصار وإىل فتحه الباب ودخول القاتل ع

حادي عشر:أن الصحابة رضوان اهللا عليهم بذلوا ما بوسعهم للدفاع عن عثمان يوم الدار إال انه منعهم بل شدد 

يف منعهم من ذلك فحال بينهم وبني ما يريدون من الدفاع عنه، ومبا انه أمريهم وجتب عليهم طاعته نفذوا أمره 

  حه هلم بالدفاعومل يقاتلوا اخلارجني عليه بعد يأسهم من مسا

من من هؤالء الصحابة أو غري الصحابة الذين عرضوا عليه أن يدافعوا عنه مث هو أىب رضي اهللا عنه؟  الشيخ :

  تذكر

  الباحث : نعم، زيد بن ثابت كان مندوب األنصار وعرض عليه طلب األنصار كلهم الدفاع عنه

  ؟(أين)الرواية وين  الشيخ :

  بن خياط يف كتابه التاريخ بسند إما صحيح أو حسن الباحث : الرواية رواها خليفة

  طيب غري زيد بن ثابت ؟ الشيخ :

الباحث : عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه ويف روايات كثرية جدا عنه، واحلسن بن علي يف روايات كثرية منها 

  مارواه علي بن اجلعد بإسناد حسن أيضا، وأبو هريرة رضي اهللا تعاىل عنه 

  و كان موقفه ؟علي ش الشيخ :

  الباحث : أراد الدفاع عنه 

  يف عنه رواية هكذا؟ الشيخ :

الباحث : يف عدة روايات ضعيفة يصح منها أشياء نقاط ذكرا انه أرسل عثمان إىل علي يطلبه فقام علي رضي 

نفية وحذره من اهللا عنه واجته إىل الدار مث ملا قرب من الدار قام له احد أهله يف بعض الروايات انه حممد بن احل



الدخول إىل الدار ألنه رأى العدو حميط ا ومعهم السالح فخاف عليه فألقى علي رضي اهللا عنه عمامته إىل 

  الدار ليشري ا انه لىب النداء، مث ذهب عند أحجار الزيت فجاءه خرب قتل عثمان فتأمل من قتله رضي اهللا عنه

  حسبنا اهللا ونعم الوكيل، نعم ؟ الشيخ :

   عشر: أن من أسباب رفض عثمان القتال ما يلي ثاين

  علمه بان هذه الفتنة ستنتهي بقتله إلخبار النيب صلى اهللا عليه واله وسلم له بذلك - أ

  عدم رغبته بان يكون أول من خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه واله وسلم يف أمته بسفك الدماء - ب

  قى باملؤمنني وأحب أن يقيهم بنفسه علمه بان البغاة ال يريدون غريه فكره أن يتو - ج

  عمال مبشورة عبداهللا بن سالم رضي اهللا عنه له بالكف عن القتال  -د

ثالث عشر: انه مل يقع يوم الدار قتال عنيف بل وقع اشتباك خفيف أدى إىل جرح احلسن بن علي رضي اهللا 

  عنهما ومحله من الدار على إثر هذا اجلرح 

هللا عنه رأى يف النوم يف آخر يوم من أيامه النيب صلى اهللا عليه واله وسلم ومعه أبو رابع عشر: أن عثمان رضي ا

بكر وعمر رضي اهللا عنهما يقول له (يا عثمان أفطر عندنا فأصبح صائما وأخرج من كان معه يف الدار ممن كانوا 

خل عليه رجل اسود من أهل يردون الدفاع عنه مث وضع املصحف بني يديه وأمر بفتح الباب واخذ يقرأ القرآن فد

  مصر يلقي جببلة لسواد بشرته وال يستبعد أن يكون هو عبد اهللا بن سبأ اليهودي 

  عبداهللا بن سبأ مصري ؟ الشيخ :

الباحث : أنا ذكرت انه قد يكون الراوي ذكر حبكم انه قدم مع أهل مصر، وألنه كان يف مصر مدة من الزمان 

  وتغلغلت أفكاره فيهم

   حياته عاشها يف مصر ؟يعين الشيخ :

  الباحث : ال، لكن يقول من أهل مصر

  أبوحيي : تأثر يف مصر ومكث فيها وصار له أعوان

  الباحث : هو احتمال 

  أبو حيي : احتمال من حممد، ويريد أن يلصق هذه يف ابن سبأ مع انه ما هو ابن سبأ

  الباحث : ال شيخ ما فيه جزم أنا ما جزمت، أنا وضعت االحتمال 

  احلليب : حتفظ الشيخ طيب لو تشري له إشارة

  الباحث : أنا جاء يف ذهين وأشرت انه وحيتمل أن يكون بعضه قصد 



  احلليب : ال قضية مصر يعين

  الباحث : نعم 

  احلليب : هو كونه من أهل مصر هذه عبارة أدق من انه قدم مع أهل مصر أو كذا، من أهل مصر فيه صفة الزمة

توحي بأنه من أهل مصر، فإذا كان عبداهللا بن سبا هذا املنافق إذا كان ال يعرف بأنه كان  هي العبارة الشيخ :

  سكن يف مصر ومثل ما قال الشيخ أبوحيي تأهل منها مثال بيكون هذا تأويل هزيل 

  الباحث : هو ياشيخ أنا اذكر لك كالمي وأنت تعطينا املالحظة عليه

  نعم الشيخ :

  أنا قلت وانه يعترب من أهل مصر لتغلغل أفكاره يف بعض أهلها وملكثه فيها آخر مرةالباحث : يف داخل الرسالة 

  هذا التعليل غري سليم الشيخ :

  الباحث : وملكثه فيها آخر أمره ولقدومه مع أهلها، يعين هذه الثالثة أشياء

يف أمريكا يعين يقال ) يعين إذا رجل تغلغلت أفكاره  --- أوال تغلغل أفكاره يف أهل مصر هذه مش (  الشيخ :

  عنه انه أمريكي

  الباحث : ال 

  طيب ثانيا ايش هو ؟ الشيخ :

  الباحث : إذا قرنت مبكثه فيها أخر أمره

  ال ماكانت آخر أمره الشيخ :

  الباحث : أي نعم

  طيب الشيخ :

  الباحث : ولقدومه مع أهلها

  عثمان  عفوا هون ( هنا ) بدك تالحظ شئ هل كان آخر عمره حني فتنة الشيخ :

  الباحث : أخر أمره يا شيخ

هو واحد، يعين قلبنا اهلمزة إىل عني فاملعىن واحد الحظت هاملالحظة هذه؟ يعين أخر أمره أليس هكذا  الشيخ :

  ؟

  الباحث : نعم 

رابع عشر: أن عثمان رضي اهللا عنه رأى يف النوم يف أخر يوم من أيامه النيب صلى اهللا عليه واله وسلم ومعه أبو 



ر وعمر رضي اهللا عنهما يقول له (يا عثمان أفطر عندنا فأصبح صائما واخرج من كان معه يف الدار ممن كانوا بك

يردون الدفاع عنه مث وضع املصحف بني يديه وأمر بفتح الباب واخذ يقرأ القرآن فدخل عليه رجل اسود من أهل 

  بأ اليهودي يلقي جببلة لسواد بشرته وال يستبعد أن يكون هو عبد اهللا بن س

  مرت معك؟ (( فسيكفيكهم اهللا ))باملناسبة رواية سقوط دمه على قوله تعاىل  الشيخ :

  الباحث : أي نعم 

  صحيحة؟ الشيخ :

  الباحث : ماهي ثابته، الثابت انه سقط الدم على املصحف يعين ملا قطعت يده

قتله احد من الصحابة رضي اهللا  خامس عشر: انه مل يشرتك يف التحريض على عثمان رضي اهللا عنه فضال عن

  عنهم وان كل ما روي يف ذلك ضعيف اإلسناد

سادس عشر: أن حممد بن أيب بكر مل يشرتك يف التحريض وال يف قتل عثمان رضي اهللا عنه وكل ما روي يف 

  اامه بذلك باطل ال صحة له 

يق الثاين عشر من شهر ذي احلجة من سابع عشر: أن قتله كان يف صبيحة يوم اجلمعة املوافق ألوسط أيام التشر 

  السنة اخلامسة والثالثني بعد اهلجرة 

  ثامن عشر: أن سنه عند قتله كانت اثنتني ومثانني سنة على الراجح 

  تاسع عشر: قد ترتب على قتله رضي اهللا عنه فنت وحمن كثرية الزالت األمة اإلسالمية تعاين منها إىل اليوم

تابات املعاصرين عن فتنة مقتل عثمان رضي اهللا عنه لعدم حتري مصنفيها الروايات عشرون: انه ال يوثق مبعظم ك

الصحيحة يف بناء الصورة التارخيية للفتنة واعتمادها يف الغالب على الروايات الواهية اليت يرويها الضعفة أو الرافضة 

  ولعدم عزوهم املعلومات إىل مصادرها 

الواقدي عن فتنة مقتل عثمان رضي اهللا عنه فيها دس كثري وختالف إحدى وعشرون: أن روايات حممد بن عمر 

الروايات الصحيحة يف أكثر احلقائق وأا تعكس صورة مشوهة عن الفتنة وتربز مواقف غري صحيحة للصحابة 

  وتظهر فيها مالمح التشيع 

  وملاذا أنت مل تظهر حقيقة الواقدي ؟ الشيخ :

  الباحث : ضمن الرسالة ذكرت ياشيخ

  هاهنا بكلمة، كلمة سريعة  لشيخ :ا

  الباحث : يف النتيجة



  طبعا أنت عم تلخص  الشيخ :

  احلليب : إن روايات مثال حممد بن عمر الواقدي وهو متهم عن فتنة كذا بس هيك بني معرتضتني 

اثنتان وعشرون: أن روايات سيف بن عمر التميمي عن فتنة مقتل عثمان رضي اهللا عنه عبارة عن جمموعة 

روايات مسندة حيذف سيف أسانيدها مث يرويها من طريق عدد من شيوخه يصلون أحيانا إىل أربعة شيوخ وان 

روايات سيف هذه ال ختلو من القدح يف بعض الصحابة واامهم مبا هم منه برءا، وتعتدل أحيانا فتظهر الصورة 

  الصحيحة ملواقفهم

  و مرتوككذلك يقال يف سيف ما قيل يف الواقدي فه  الشيخ :

  احلليب : أخ حممد وقفت على كتاب (عثمان بن عفان ذو النورين) تبع صادق عرجوب؟ 

  الباحث : أي نعم

  احلليب : كيف هذا الكتاب ؟

  الباحث : مثل الكتب اللي ذكرا املعاصرة ال يعتمد الروايات الصحيحة وال يبني

  احلليب : سوا الذب يعين وال ال ؟

  يعتمد الروايات الصحيحة البد انه يقع.الباحث : فيه ذب لكنه ال 

هذه النقطة أنا اتصلت فيك يا شيخ يف شأا هذه ألن عندي تاريخ دمشق البن عساكر يروي عن  السائل :

طريق كتب مفقودة كثرية فهل أدرس اإلسناد من ابن عساكر نفسه إىل منتهاه أو أين أقف عند املصنف الذي 

وي عنه من كتابه هذا وأدرس من مصنف هذا الكتاب؟ فهذه النقطة كنت أنا اشتهر أن له كتابا وابن عساكر ير 

يف تاريخ دمشق البن عساكر ارجع إىل اإلسناد من أوله ولو كان كتاب مصنف إال يف روايتني أو ثالثة هذه منها 

جود يف  اعتمادا على أن ابن عبد الرب ينقل من كتاب أسد بن موسى مباشرة فحصلت الثقة يف نفسي أن هذا مو 

كتاب أسد بن موسى، مث تركت البحث عن إسناده من ابن عبد الرب إىل أسد بن موسى وصرت أدرس من أسد 

  بن موسى إىل منتهاه ! 

هذا الكالم أخي غري مسلم، هل تعتقد أن كل رواية تروى عن أسد بن موسى أو غريه من الضروري أن  الشيخ :

  سى ؟تكون هذه الروايات كلها يف كتاب أسد بن مو 

كل ما ينسب إىل أسد بن موسى ما نستطيع أن جنزم أنه يف كتاب أسد بن موسى ولكن حصل شيء   السائل :

  من الثقة يف نفسي لنقل ابن عبد الرب وهو ثقة عن كتاب أسد بن موسى

 احلليب : شيخنا أقوى شيء هذا السؤال األخري، أنا كنت أريد أن أتكلم لكن السؤال األخري هذا حل اإلشكال



يف ظين، بيقول هو وروى أسد بن موسى قال حدثنا فالن هل يلزم من رواية أسد بن موسى أن يكون يف كتابه؟ 

كثريا يروي عنه بدون أي كتاب بدون أي شيء   "البدع واحلوادث البن وضاح "وأسد بن موسى انظر يف كتاب  

  عرفت كيف فبالتايل ال يلزم أن يكون ؟

  أي نعم . الشيخ :

  ه نقطة مهمة جدا ؟احلليب:  هذ

طيب حول الكتاب الذي يذكر يف قصة فتنة عثمان رضي اهللا عنه أنه أرسل إىل وايل مصر إذا جاءكم  الشيخ :

  فالن فاقتلوه بدل فاقبلوه شو قيمتها هذه الرواية ؟ مرت بك ؟

  فاقبلوه ما مرت علّي ! السائل :

  الشيخ: فاقتلوه ؟

  أما ذه اللفظة فاقتلوهفاقتلوه جاء يعين متضمن هذا  السائل :

  يف التاريخ يذكر أن أصل الرواية فاقبلوه حرفت إليقاع الفتنة فاقتلوه . الشيخ :

  هو يا شيخ الذي يعين بدا يل من البحث أنه ال كتاب مكتوب من عثمان أبدا . السائل :

  عفوا هال صار معك قفز اآلن، قلت فاقبلوه ماعرفته فاقتلوه عرفته ؟ الشيخ :

  أنا اآلن ما فهمت السؤال ؟ : السائل

عثمان أرسل خطابا إىل وايل مصر مع شخص يريد قتله فهذا حسب ما جاء يف التاريخ الذي حيتاج إىل  الشيخ :

تفلّية وتنقية كما فعلت وجزاك اهللا خريا فحرف كلمة فاقبلوه إىل فاقتلوه هذا مذكور يف بعض كتب التاريخ اليت كنا 

ه إىل خدمة السنة، فلما سألتك قلت مل تقف على رواية فاقبلوه وإمنا على رواية فاقتلوه قرأناها قدميا قبل التوج

  لكن أخريا كأنك نفيت أيضا الرواية الثانية أكذلك ؟

  شيخ على معناها وقفت أما على نفس اللفظة فاقتلوه ال، الذي ورد أنه ام عثمان . السائل :

اك خطاب مرسل من عثمان إىل وايل مصر أم ال ؟ مث بعد ذلك اآلن السؤال هناك خطاب أم ال ؟هن الشيخ :

  يصح أن تقول أما املعىن فبلى أما اللفظ فال ؟

  مل يكتب عثمان بن عفان خطابا قط . السائل :

  إذا هذا هو اجلواب، فليس هناك فاقبلوه وال فاقتلوه الشيخ :

  احلليب : هل وقفت على شيء يف هذا؟

لما جاءه وفد املصريني والعراقيني واصطلحوا معه على مخس أن املنفي يرد واحملروم ام بذلك، ام ف السائل :



يعطى إىل آخره مث رجعوا إىل ديارهم ويف الطريق اكتشفوا رجال يعرض هلم مث يهرب يعرض هلم كأنه يقول خذوين  

اب من عثمان إىل وايل كما يف الرواية، هنا توقفوا وقبضوا عليه وفور قبضهم عليه سألوه ماخربك؟ قال معي خط

مصر خمتوم، فطلبوا منه كشفه حىت كشفوه فوجدوا فيه أن يقتل حممد بن أيب بكر وفالن وفالن وحيلق حلاهم كما 

يف بعض الروايات ويفعل ويفعل، هنا رجع الوفد إىل املدينة وجاؤو حياجوا عثمان رضي اهللا عنه بذلك فحلف هلم 

وا مروان ألم وجدوا عليه خامته كما يقولون ويزعمون وألم وجدوا مع عثمان بأنه مل يكتب كتابا قط، فام

هذا الرجل أيضا بعريا لعثمان فهنا قالوا أما أن تكون أنت كتبته أو أن واليك الذي حيمل خامتك قد كتبه مث ثارت 

مروان أو الفتنة، هذا جممل الروايات اليت وردت يف ذلك ولكن أنا شككت يف صحة أن يكون هذا مرسل من 

من عثمان أو غريه والذي ترجح لدّي أو ملت إليه ووضعت احتماال احتملته أم يكونوا يف الطريق دبروا هذه 

  املؤامرة وكتبوا هذا اخلطاب وأوعزوا إىل هذا الرجل أن يأيت ويعرض هلم كأنه يقول خذوينَ ! 

ه يعرض نفسه ولكونه عرض نفسه معىن أبو حيي : أنا استدليت على هذا بأن هذا الكالم من الشخص هذا كون

  ذلك أنه منهم

وذكرت أنه هناك طرق أخرى إىل مصر غري الطريق اللي سلكه هؤالء فلو كان مريد الوصول إىل مصر  السائل :

  فعال لسلك طريق أخرى ملا جاء يتعرض هلم !

احلسن؟ موقف  طيب يعين ممكن تلخيص ما صح يف فتنة عثمان، شو موقف علّي ؟شو موقف ... الشيخ :

  احلسني وا وا اخل ؟

نعم أنا خلصت ما صح فقط أخذت الروايات الصحيحة واليت بدا يل أا حسنة مؤلفة من بعض  السائل :

الروايات وصورت منها صورة للحادثة أرجوا إن تكون متكاملة بلغت مائتني وثالثني صفحة هي اليت بيد األخ 

ثرية أهم ما فيها موقف الصحابة من الدفاع عن عثمان رضي اهللا عنه علي اآلن، ولكن من أهم ما فيها ألا ك

وعقدت له فصال خاصا، أو مبحثا خاصا يف فصل يوم الدار دفاع الصحابة عن عثمان رضي اهللا عنه ويتلخص 

ذلك يف أن األنصار جاءته كما صح ذلك جاءته األنصار وعرضوا عليه الدفاع وقالوا له إن شئت كنا أنصار اهللا 

رتني أي نصروا الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف اهلجرة وننصرك اآلن، وأيضا جاء ابن عمر وأيضا جاء احلسن م

بن علي رضي اهللا عنه وجاؤو عدد كبري ذكرم مع عزو املعلومات إىل مصادرها وذكر حكمها واإلحالة إىل 

رواية بإسنادها من املؤلف إىل منتهاه امللحق، ألين قسمت البحث إىل قسمني ملحق وخالصة، يف امللحق تكون ال

إىل املنت مث الكالم على الرجال والعلل واألسانيد، واخلالصة هي خالصة هذه الروايات، فكنت أذكر موقف 

  الصحابة مث أذكر حكم الرواية واعزوا اىل امللحق . 



  طيب ما ينسب إىل عثمان من تولية أقاربه من بين أمية يف شيء صحيح ؟ الشيخ :

  هذا يعد من مربرات اخلروج اليت برر ا اخلارجون عليه اخلروج عليه ! ائل :الس

  حيدة، حيدة عن اجلواب . الشيخ :

  ال سأذكر اجلواب يا شيخ . السائل :

  ال، خري الكالم ماقل ودل، قل يوجد أو ال يوجد بعدين إن تتطلب األمر التفصيل فصلت لنا . الشيخ :

  ال يوجد . السائل :

  يا أخ حممد هذا مترين عملي من الشيخ للمناقشة احلليب :

  على اخلامتة يعين تفيدونا إذا فيه مالحظات، إذا حتب أقرأها ؟ إيش رأيك السائل :

  اقرأ . الشيخ :

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا الذي حبمده تتم الصاحلات والصالة والسالم على خامت األنبياء نبينا  السائل :

  وصحبه وسلم تسليما كثريا وبعد . حممد وعلى آله

  أما كلمة وبعد فهذه خالف السنة، والسنة أما بعد . الشيخ :

فإن أهم النتائج اليت ظهرت يل من خالل هذا البحث هي كما يلي:  أوال: أنه قد صح عن رسول اهللا  السائل :

دعا الناس إىل أن يكونوا معه عند  صلى اهللا عليه وسلم إخباره بوقوع فتنة يقتل فيها عثمان رضي اهللا عنه وأنه

  اشتعاهلا وأنه حدد زمن وقوعها وأن عثمان وأصحابه على احلق واهلدى فيها 

  ماذا تعين ؟  " حدد زمن وقوعها " الشيخ :

يف احلديث الذي يقول فيه عليه الصالة والسالم ( تدور رحى اإلسالم خلمس وثالثني أو ست وثالثني  السائل :

  وأنا كنت نقلت عن السلسلة تعليقكم على هذا احلديث والكالم فيه . أوسبع وثالثني )

  وقتل عثمان كان يف السنة اخلامسة والثالثني ؟ الشيخ :

  أي نعم . السائل :

  طيب تابع .  الشيخ :

ن جنا ثانيا: أنه أشار إىل عظم هذه الفتنة حىت قرا مبوته صلى اهللا عليه وآله وسلم وبفتنة الدجال وأن م السائل :

منها فقد جنا وأنه سيستشهد فيها عثمان رضي اهللا عنه وهو على احلق، صابرا على القتل معطيا له شهيدا ينتقل 

بعد شهادته هذه إىل جنة اخللد ثالثا: أنه أخرب عثمان رضي اهللا عنه بوقوع هذه الفتنة وأنه سيطلب منه خلع 

 عليه وآله وسلم بني عظم هذه الفتنة وأن من جنا منها فقد جنا اخلالفة وأمره بأن ال يفعل رابعا: أن النيب صلى اهللا



وأن ذلك يشمل من عاصرها ومن مل يعاصرها وجناة من مل يعاصرها تكون بعدم اخلوض فيها بالباطل خامسا: أن 

 ما تناقلته املصادر من معايب ألصقت بعثمان رضي اهللا عنه منها ما صح صدوره من اخلارجني عليه ومنها ما مل

يصح ومنها ما اشتهر ومل أقف على إسناد له واأن هذه املعايب بأقسامها الثالثة إمنا هي يف احلقيقة إما مناقب له 

وإما مفرتاة عليه وإما اجتهاد منه مأجور عليه سادسا :أن شخصية ابن سبأ شخصية حقيقية دلت على وجودها 

التميمي بل رواها غريه بأسانيد صحيحة وضعيفة.  الروايات الصحيحة ومل تنفرد بإثباا روايات سيف بن عمر

سابعا: وجوب احلذر عند احلديث عن مواقف عثمان رضي اهللا عنه يف الفتنة ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

أرشده إىل مواقف يقفها عند حدوث هذه الفتنة مل يصلنا منها إال اليسري ثامنا: أن عقيدة السلف يف الصحابة 

وض فيما شجر بينهم إال عند ظهور مبتدع يقدح فيهم بالباطل فيجب عند إذا الدفاع عنهم باحلق هي عدم اخل

والعدل تاسعا : أن اهللا ال يرضى عن أحد من خلقه إال وهو يعلم سبحانه انه سيوافيه على مرضاته، ومبا أن 

عاشرا: أن عثمان رضي اهللا  الصحابة قد رضي اهللا عنهم فإن خامتتهم حتما ستكون على خري وهذا ما وقع فعال

عنه بذل ما يف وسعه يف سبيل إمخاد الفتنة منذ قدوم أهل األمصار وإىل فتحه الباب ودخول القاتل عليه وقتله له 

حادي عشر: أن الصحابة رضوان اهللا عليهم بذلوا ما بوسعهم للدفاع عن عثمان يوم الدار إال أنه منعهم بل 

م وبني ما يريدون من الدفاع عنه، ومبا أنه أمريهم وجتب عليهم طاعته نفذوا شدد يف منعهم من ذلك فحال بينه

  أمره ومل يقاتلوا اخلارجني عليه بعد يأسهم من مساحه هلم بالدفاع .

من من هؤالء الصحابة أو غري الصحابة الذين عرضوا عليه أن يدافعوا عنه مث هو أىب رضي اهللا عنه ؟  الشيخ :

  تذكر ؟

زيد بن ثابت كان مندوب األنصار وعرض عليه طلب األنصار كلهم الدفاع عنه وعبد اهللا بن نعم،  السائل :

  عمر .

  الرواية وين ؟ الشيخ :

  الرواية رواها خليفة بن خياط يف كتابه التاريخ .  السائل :

  بسند ؟ الشيخ :

  بسند إما صحيح أو حسن . السائل :

  طيب غري زيد بن ثابت ؟ الشيخ :

اهللا بن عمر رضي اهللا عنه ويف روايات كثرية جدا عنه، واحلسن بن علي يف روايات كثرية منها ما عبد  السائل :

  رواه علي بن اجلعد بإسناد حسن أيضا، وأبو هريرة رضي اهللا تعاىل عنه 



  علّي شو كان موقفه ؟ الشيخ :

  أراد الدفاع عنه  السائل :

  يف عنه رواية هكذا؟ الشيخ :

ات ضعيفة يصح منها أشياء نقاط ذكرا أنه أرسل عثمان إىل علّي يطلبه فقام علي رضي يف عدة رواي السائل :

اهللا عنه واجته إىل الدار مث ملا قرب من الدار قام له أحد أهله يف بعض الروايات أنه حممد بن احلنفية وحذره من 

لّي رضي اهللا عنه عمامته إىل الدخول إىل الدار ألنه رأى العدو حميط ا ومعهم السالح فخاف عليه فألقى ع

  الدار ليشري ا أنه لىب النداء، مث ذهب عند أحجار الزيت فجاءه خرب قتل عثمان فتأمل من قتله رضي اهللا عنه .

  حسبنا اهللا ونعم الوكيل، نعم ؟ الشيخ :

  ثاين عشر : أن من أسباب رفض عثمان القتال ما يلي  السائل :

  ي بقتله إلخبار النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم له بذلك .علمه بأن هذه الفتنة ستنته - أ 

  عدم رغبته بأن يكون أول من خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه واله وسلم يف أمته بسفك الدماء . - ب

  علمه بأن البغاة ال يريدون غريه فكره أن يتوقى باملؤمنني وأحب أن يقيهم بنفسه .- ج

  ي اهللا عنه له بالكف عن القتال .عمال مبشورة عبداهللا بن سالم رض -د

ثالث عشر: أنه مل يقع يوم الدار قتال عنيف بل وقع اشتباك خفيف أدى إىل جرح احلسن بن علي رضي اهللا 

عنهما ومحله من الدار على إثر هذا اجلرح رابع عشر: أن عثمان رضي اهللا عنه رأى يف النوم يف آخر يوم من أيامه 

سلم ومعه أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما يقول له ( يا عثمان ) أفطر عندنا فأصبح النيب صلى اهللا عليه وآله و 

صائما وأخرج من كان معه يف الدار ممن كانوا يردون الدفاع عنه مث وضع املصحف بني يديه وأمر بفتح الباب 

يكون هو عبد اهللا  وأخذ يقرأ القرآن فدخل عليه رجل أسود من أهل مصر يلقي جببلة لسواد بشرته وال يستبعد أن

  بن سبأ اليهودي .

  عبداهللا بن سبأ مصري ؟ الشيخ :

أنا ذكرت انه قد يكون الراوي ذكر حبكم أنه قدم مع أهل مصر، وألنه كان يف مصر مدة من الزمان  السائل :

  وتغلغلت أفكاره فيهم .

  يعين حياته عاشها يف مصر ؟ الشيخ :

  ال، لكن يقول من أهل مصر السائل :

  ي : تأثر يف مصر ومكث فيها وصار له أعوانأبوحي



  هو احتمال .  السائل :

  أبو حيي : احتمال من حممد، ويريد أن يلصق هذه يف ابن سبأ مع أنه ما هو ابن سبأ

  ال شيخ ما فيه جزم أنا ما جزمت، أنا وضعت االحتمال . السائل :

  احلليب : حتفظ الشيخ طيب لو تشري له إشارة .

  ء يف ذهين وأشرت أنه وحيتمل أن يكون بعضه قصد .أنا جا السائل :

  احلليب : ال قضية مصر يعين .

  نعم  السائل :

احلليب : هو كونه من أهل مصر هذه عبارة أدق من أنه قدم مع أهل مصر أو كذا، من أهل مصر فيه صفة الزمة 

!  

املنافق إذا كان ال يعرف بأنه كان  هي العبارة توحي بأنه من أهل مصر، فإذا كان عبد اهللا بن سبا هذا الشيخ :

  سكن يف مصر ومثل ما قال الشيخ أبوحيي تأهل منها مثال بيكون هذا تأويل هزيل . 

  هو يا شيخ أنا أذكر لك كالمي وأنت تعطينا املالحظة عليه . السائل :

  نعم . الشيخ :

  يف بعض أهلها وملكثه فيها آخر مرة . يف داخل الرسالة أنا قلت وانه يعترب من أهل مصر لتغلغل أفكاره السائل :

  هذا التعليل غري سليم . الشيخ :

  وملكثه فيها آخر أمره ولقدومه مع أهلها، يعين هذه الثالثة أشياء . السائل :

يعين إذا رجل تغلغلت أفكاره يف أمريكا يعين يقال عنه أنه  ...أوال تغلغل أفكاره يف أهل مصر هذه مش  الشيخ :

  أمريكي .

  ال . ئل :السا

  طيب ثانيا إيش هو ؟ الشيخ :

  إذا قرنت مبكثه فيها أخر أمره . السائل :

  ال ماكانت آخر أمره . الشيخ :

  الباحث : أي نعم .

  طيب . الشيخ :

  الباحث : ولقدومه مع أهلها .



  عفوا هون بدك تالحظ شئ هل كان آخر عمره حني فتنة عثمان . الشيخ :

  أخر أمره يا شيخ . السائل :

  هو واحد، يعين قلبنا اهلمزة إىل عني فاملعىن واحد . الشيخ :

  ولقدومه مع أهلها . السائل :

  . ...الحظت املالحظة هذه؟ يعين أخر أمره أليس هكذا ؟  الشيخ :

  شيخ باقي هذه فقط صفحة نقرأها . السائل :

  . تفضل  أنت إن شئت تقرأها ما عندنا مانع لكن بشرط ما يفوتك الصالة الشيخ :

  . ...ما فيه يفوت  السائل :

  يا اهللا تفضل . الشيخ :

نعم .رابع عشر: أن عثمان رضي اهللا عنه رأى يف النوم يف آخر يوم من أيامه النيب صلى اهللا عليه وأله  السائل :

وسلم ومعه أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما يقول له ( يا عثمان أفطر عندنا فأصبح صائما وأخرج من كان معه 

الدار ممن كانوا يردون الدفاع عنه مث وضع املصحف بني يديه وأمر بفتح الباب وأخذ يقرأ القرآن فدخل عليه  يف

  رجل أسود من أهل يلقي جببلة لسواد بشرته وال يستبعد أن يكون هو عبد اهللا بن سبأ اليهودي .

  مرت معك ؟ (( فسيكفيكهم اهللا ))باملناسبة رواية سقوط دمه على قوله تعاىل  الشيخ :

  أي نعم  السائل :

  صحيحة ؟ الشيخ :

  ماهي ثابته، الثابت أنه سقط الدم على املصحف يعين ملا قطعت يده . السائل :

خامس عشر: أنه مل يشرتك يف التحريض على عثمان رضي اهللا عنه فضال عن قتله أحد من الصحابة  السائل :

  . رضي اهللا عنهم وأن كل ما روي يف ذلك ضعيف اإلسناد

سادس عشر: أن حممد بن أيب بكر مل يشرتك يف التحريض وال يف قتل عثمان رضي اهللا عنه وكل ما روي يف 

  اامه بذلك باطل ال صحة له .

  احلليب : شيخنا سادس عشر وسابع عشر منب يعلى فتح اجلزئني هذه .

  هو كذلك . الشيخ :

  كون مبين على فتح اجلزئني .احلليب : ثاين عشر ثالث عشر رابع عشر خامس عشر كلها بت

سابع عشر: أن قتله كان يف صبيحة يوم اجلمعة املوافق ألوسط أيام التشريق الثاين عشر من شهر ذي  السائل :



  احلجة من السنة اخلامسة والثالثني بعد اهلجرة .

  ثامن عشر: أن سنه عند قتله كانت اثنتني ومثانني سنة على الراجح .

  قتله رضي اهللا عنه فنت وحمن كثرية الزالت األمة اإلسالمية تعاين منها إىل اليوم . تاسع عشر: قد ترتب على

عشرون: أنه ال يوثق مبعظم كتابات املعاصرين عن فتنة مقتل عثمان رضي اهللا عنه لعدم حتري مصنفيها الروايات 

واهية اليت يرويها الضعفة أو الرافضة الصحيحة يف بناء الصورة التارخيية للفتنة واعتمادها يف الغالب على الروايات ال

  ولعدم عزوهم املعلومات إىل مصادرها .

إحدى وعشرون : أن روايات حممد بن عمر الواقدي عن فتنة مقتل عثمان رضي اهللا عنه فيها دس كثري وختالف 

لصحابة الروايات الصحيحة يف أكثر احلقائق وأا تعكس صورة مشوهة عن الفتنة وتربز مواقف غري صحيحة ل

  وتظهر فيها مالمح التشيع 

  وملاذا أنت مل تظهر حقيقة الواقدي ؟ الشيخ :

  ضمن الرسالة ذكرت ياشيخ السائل :

  هاهنا بكلمة، كلمة سريعة .  الشيخ :

  الباحث : يف النتيجة .

  طبعا أنت عم تلخص . الشيخ :

  بس هيك بني معرتضتني .احلليب : إن روايات مثال حممد بن عمر الواقدي وهو متهم عن فتنة كذا 

اثنتان وعشرون : أن روايات سيف بن عمر التميمي عن فتنة مقتل عثمان رضي اهللا عنه عبارة عن جمموعة 

روايات مسندة حيذف سيف أسانيدها مث يرويها من طريق عدد من شيوخه يصلون أحيانا إىل أربعة شيوخ وأن 

واامهم مبا هم منه برءاء، وتعتدل أحيانا فتظهر الصورة روايات سيف هذه ال ختلو من القدح يف بعض الصحابة 

  الصحيحة ملواقفهم .

  كذلك يقال يف سيف ما قيل يف الواقدي فهو مرتوك !  الشيخ :

  تبع صادق عرجوب؟  " عثمان بن عفان ذو النورين "احلليب : أخ حممد وقفت على كتاب

  أي نعم السائل :

  احلليب : كيف هذا الكتاب ؟

  ثل الكتب اللي ذكرا املعاصرة ال يعتمد الروايات الصحيحة وال يبني .م السائل :

  احلليب : سوا الذب يعين وال ال ؟



  فيه ذب لكنه ال يعتمد الروايات الصحيحة ال بد أنه يقع . السائل :


